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Nová naučná stezka v zaniklé osadě Umíř láká turisty na možnost 
romantického přenocování 
Umíř (17. 8. 2013): Milovníkům přírody a nadšencům pro opuštěná místa s tajemnou 
atmosférou byla dnes slavnostně zpřístupněna nová originální naučná stezka. V zaniklé 
osadě na hranici Plzeňského a Karlovarského kraje bylo vybudováno i bivakovací místo, 
aby zde zájemci mohli strávit noc a druhý den pokračovat krásnou přírodou přírodního 
parku Manětínská hornatina dál.  

Umíř je zaniklá osada rozprostírající se na planině uprostřed rozsáhlých lesních porostů nedaleko 
zříceniny hradu i stejnojmenného zámku Nečtiny. Historie samoty sahá až do 17. století, kdy zde žilo 
celkem osm hospodářů. Oblasti se na konci 30. let bezprostředně dotkly dramatické události spojené 
s budováním obranné linie proti Německu a potom odtržení částí území Československa. V těsném 
sousedství intravilánu obce se dosud nachází pozůstatek pevnostní linie budované v roce 1937. Po 
roce 1945 bylo německé obyvatelstvo Umíře odsunuto a osada se na krátkou dobu stala součástí 
vojenského prostoru Dlouhá Louka. Domy podlehly postupné zkáze. Do dnešní doby se dochovalo 
pouze pět studní, náležející k usedlostem, kaplička a několik sklepů.  

Předmětem zájmu ochránců přírody jsou tu především dochované luční porosty, které jsou 
výsledkem 500leté činnosti člověka, a sto let starý ovocný sad. Upozornit na přírodní zajímavosti, 
připomenout historii místa, ošetřit staré ovocné stromy a přivést sem zase „život“ se rozhodl Český 
svaz ochránců přírody (ČSOP). Pro zajištění bezpečnosti došlo nejdříve k zakrytí studen. Zároveň byl u 
jedné ze studní nainstalován dřevěný rumpál, aby mohli návštěvníci využít místní vodu. Dále bylo 
vybudováno kryté posezení s možností bivakovacího přespání tří lidí a v prostoru bývalé osady bylo 
umístěno šest informačních cedulí, které doplnily tabule s historickými informacemi z předchozí 
doby. 

Projekt vznikl v rámci spolupráce s Lesy ČR a společností NET4GAS, která je generálním partnerem 
ČSOP. „Programem NET4GAS Blíž přírodě chceme přilákat veřejnost zábavnou i poučnou formou do 
přírody již od roku 2007. Ochrana přírody je nezastupitelnou součástí naší společenské odpovědnosti,“ 
říká Zuzana Kučerová, specialista propagace společnosti NET4GAS. Jiří Šindelář ze ZO CSOP Berkut, 
který má projekt Umíře na starosti, k tomu dodává: „Díky programu Blíž přírodě máme možnost 
představovat veřejnosti krásu přírodních parků v působnosti naší organizace a zároveň pokračovat ve 
snaze budovat bivakovací místa pro putující návštěvníky. V předchozích letech jsme v rámci tohoto 
programu zbudovali například Katovnu na Zlatém vrchu v Bečově, srub v lokalitě Nad řekou nebo 
přespání na Cechu svatého Víta.“ 

O sobotním odpoledni byla stezka slavnostně otevřena za účasti starosty Krsů Jana Orosze, mecenášů 
projektu i veřejnosti. Došlo také k vysvěcení dříve zrekonstruované kapličky. Snad toto požehnání 
bude po žluté turistické značce přivádět do Umíře jen ohleduplné poutníky.  Cesta je značena KČT  od 
Plachtína  u Nečtin nebo z obce Trhomné u Krsů. GPS souřadnice jsou 49˚56'6.454"N, 13˚8'14.144"E. 
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Český svaz ochránců přírody je sdružení lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. 
V současné době máme téměř 8000 členů. Mezi nimi jsou profesionální odborníci i nadšení 
dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací 
naleznete na www.csop.cz.  
 
 
Společnost NET4GAS si je vědoma své společenské odpovědnosti, a proto rozvíjí a dále prohlubuje 
svou koncepci firemního dárcovství a sponzoringu. Je spolehlivým a bezpečným provozovatelem 
přepravní plynárenské soustavy a rozvíjí odpovědnou politiku životního prostředí s ohledem na 
budoucí generace. Oblast podnikání NET4GAS úzce souvisí s otázkou ochrany přírody a životního 
prostředí a od toho se odvíjí i dlouhodobá strategie firmy realizovaná v rámci programu NET4GAS Blíž 
přírodě. NET4GAS je generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody od roku 2007, 
podporuje i další projekty, pro které motto „Blíž přírodě“ je významnou součástí trvale udržitelného 
rozvoje. Podrobné informace o otevřených lokalitách i dalších přírodních zajímavostech či tipy na 
výlet představuje veřejnosti na internetových stránkách www.blizprirode.cz.   
 

 
 



                            
Seznam 57 zpřístupněných lokalit v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě 
   
2007 
NS Údolí pod Klíčem, Svor / Česká Lípa  
NS Biokoridor Hloučela, Prostějov  
Opičák, Liberec 
Jelenice, Pozořice / Brno-venkov 
Lom Myslík, Myslík / Frýdek-Místek 
NS Pozorovatelna, Milovice / Nymburk 
 
2008 
NS Chodníčky v Podbeskydí, Kunčice pod 
Ondřejníkem / okres Frýdek-Místek  
NS Les plný smyslů, Krásná Lípa / Děčín  
NS Bludovská stráň, Bludov / Šumperk  
NS Vinořský park – Satalická bažantnice, Praha-
Vinoř 
Zlatý vrch, Bečov nad Teplou / Karlovy Vary 
Kamenec, Kamenec u Radnic / Rokycany  
NS Zvolská Homole, Zvole u Prahy  
NS Fryšták, Fryšták / Zlín  
Mločí studánka, Myslík / Frýdek-Místek  
NS Velký Košíř, Litomyšl / Svitavy  
NS Mnichovské Hadce, Prameny / Cheb  
NS Údolí Hasiny, Lipno / Louny 
Lom Chlum, Srbsko / Beroun  
Biocentrum Mokroš, Mořice / Prostějov  
NS Zahrady, Český Brod / Kolín  
Pozorovatelna v Blahutovicích, Blahutovice / Nový 
Jičín  
NS Votočnice, Sázava / Benešov  
 
2009 
Rezavka, Ostrava  
Přírodní rezervace Štěpán, Děhylov / Ostrava 
NS Medník, Hradišťko / Praha - západ 
Hora Vladař, Vladořice / Karlovy Vary 
NS Podkovák, Lesná / Tachov  
Kudlačena, Horní Bečva / Vsetín  
Podlešákův jilm, Vimperk-Boubská / Prachatice 
Nad řekou, Bečov nad Teplou / Karlovy Vary 
 
2010 
Přírodní rezervace Choryňský mokřad, Lešná / 
Valašské Meziříčí 

NS Vodní svět, Lesná / Domažlice  
Poustka, Pozořice / Brno-venkov 
Přírodní rezervace Skalka, Kunčice pod 
Ondřejníkem / Frýdek-Místek 
NS Sudslavický okruh, Vimperk / Prachatice  
Národní přírodní rezervace Žákova hora, Cikháj / 
Žďár nad Sázavou 
Mojžíšův pramen - Císařský kámen, Vesec / Liberec 
Semanínská stezka, Semanín, Ústí nad Orlicí 
 
2011 
NS Na cvičišti, Valašské Meziříčí, Vsetín 
Střelenská louka, Střelná, Teplice 
Capartické louky, Capartice, Domažlice 
Přírodní rezervace Chlumská hora, Chlum, Karlovy 
vary 
Přírodní památka Panská skála, Habrovany / 
Vyškov 
NS Okolo Vřesiny, Vřesina / Opava  
NS Cech Sv. Víta, Trstěnice / Cheb 
 
2012 
Pozorovatelna u Litovického rybníka, Litovice / 
Praha-západ 
Mokřadní louka Kolo, Slavkov / Uherské Hradiště  
NS Vidžín - Telecí potok, Vidžín / Plzeň-sever 
NS Housle, Praha-Lysolaje 
Pančava, Pozořice/ Slavkov 
NS Mýto, Nedvězí/Praha 
Bohumilická alej, Bohumilice/Prachatice 
Ořešník,Hejnice/Liberec 
NS Heřmanický rybník, Heřmanice/Ostrava 
 
2013 
 
Lačnovské šafrány,  Lačnov/ Vsetín 
NS Umíř, Krsy/ Plzeň-sever  
  
 
NS = naučná stezka 
 
Více na www.blizprirode.cz 

 


